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Tarkistus 1
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että valtaosa 
jäsenvaltioista on onnistuneesti pannut 
täytäntöön audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin; 
kehottaa muita jäsenvaltioita panemaan 
sen täytäntöön nopeasti;

Or. es

Tarkistus 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on tyytyväinen, että jäsenvaltiot ovat 
panneet täytäntöön sisämarkkinasäännöt 
varsinkin audiovisuaalisten 
mediapalvelujen vapaan liikkuvuuden ja 
alkuperämaan periaatteen osalta 
direktiivin 2010/13/EU 2 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. fr

Tarkistus 3
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että mediasääntelyn tärkein 
tavoite on tarjonnan ja tarjoajien 
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valikoiman kasvattaminen;

Or. de

Tarkistus 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. haluaa varmistaa, että jäsenvaltiot saavat 
käyttöönsä audiovisuaalisia 
mediapalveluita maksutta;

2. haluaa varmistaa, että jäsenvaltiot saavat 
käyttöönsä audiovisuaalisia 
mediapalveluita;

Or. fr

Tarkistus 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. edellyttää, että kulttuurista 
monimuotoisuutta ja taiteellisten teosten 
luomista pidetään osana sananvapauden 
ja tiedonvälityksen vapauden 
luovuttamattomia oikeuksia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 6
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on huolissaan, että oikeusvarmuuden 
varmistamiseen sisämarkkinoilla 
tähtäävän audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 
kansallinen täytäntöönpano on 
viivästynyt, kun sen tarkoitus on samalla 
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säilyttää kulttuurin monimuotoisuus, 
suojella kuluttajia ja taata median 
moniarvoisuus kansallisessa 
lainsäännössä; kehottaa jäsenvaltioita 
mahdollisimman pian saattamaan 
direktiivin osaksi lainsäädäntöään, jos ne 
eivät ole jo sitä tehneet;

Or. en

Tarkistus 7
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi sisältää 
jo säännöt, joiden mukaan jäsenvaltioiden 
on edistettävä riippumattomien tuottajien 
eurooppalaisia teoksia;

Or. de

Tarkistus 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. edellyttää, että lähetystoiminnan 
harjoittajat varaavat 20 prosenttia 
lähetysajastaan tai ohjelmistobudjetistaan 
riippumattomien tuottajien 
eurooppalaisille teoksille, myös 
tilausvideopalvelujen yhteydessä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 9
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. edellyttää, että lähetystoiminnan 
harjoittajat varaavat 20 prosenttia 
lähetysajastaan tai ohjelmistobudjetistaan 
riippumattomien tuottajien
eurooppalaisille teoksille, myös 
tilausvideopalvelujen yhteydessä;

4. edellyttää keskimääräistä lähetysaikaa
eurooppalaisille teoksille koskevan 17 
artiklan tyydyttävää täytäntöönpanoa ja 
kehottaa jäsenvaltioita ylittämään 
vähimmäismäärän, jos mahdollista;

Or. en

Tarkistus 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; pitää 
tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja pyrkii 
samalla siihen, että lapsille ja nuorille 
tarkoitettujen ohjelmien aikana ei esitettäisi 
ollenkaan mainoksia; suosittelee aiheeseen 
liittyvien, tietyissä valtioissa sovellettavien 
hyvien käytäntöjen tarkastelemista, jotta 
niitä voidaan käyttää pohjana 
lainsäädännön tuleville uudistuksille;

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; pitää 
tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja pyrkii 
samalla siihen, että lapsille ja nuorille 
tarkoitettujen ohjelmien aikana ei esitettäisi 
ollenkaan mainoksia, jotka ovat direktiivin 
2010/13/EU 9 artiklassa määritellyllä 
tavalla haitallisia; suosittelee aiheeseen 
liittyvien, tietyissä valtioissa sovellettavien 
hyvien käytäntöjen tarkastelemista, jotta 
niitä voidaan käyttää pohjana 
lainsäädännön tuleville uudistuksille;
kehottaa komissiota päivittämään vuonna 
2013 tulkitsevan tiedonantonsa 
televisiomainoksista ottaen huomioon 
Euroopan ravitsemusfoorumista ja 
alkoholia ja terveyttä käsittelevästä 
foorumista saadut kokemukset;

Or. fr

Tarkistus 11
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
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5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; pitää 
tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja pyrkii 
samalla siihen, että lapsille ja nuorille 
tarkoitettujen ohjelmien aikana ei 
esitettäisi ollenkaan mainoksia; suosittelee 
aiheeseen liittyvien, tietyissä valtioissa 
sovellettavien hyvien käytäntöjen 
tarkastelemista, jotta niitä voidaan käyttää 
pohjana lainsäädännön tuleville 
uudistuksille;

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; on 
kuitenkin huolissaan, että 12 minuutin 
rajoitusta on rikottu säännöllisesti; pitää
siksi tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää;
suosittelee aiheeseen liittyvien, tietyissä 
valtioissa sovellettavien hyvien käytäntöjen 
tarkastelemista, jotta niitä voidaan käyttää 
pohjana lainsäädännön tuleville 
uudistuksille;

Or. en

Tarkistus 12
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; pitää 
tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja pyrkii 
samalla siihen, että lapsille ja nuorille 
tarkoitettujen ohjelmien aikana ei esitettäisi 
ollenkaan mainoksia; suosittelee aiheeseen 
liittyvien, tietyissä valtioissa sovellettavien 
hyvien käytäntöjen tarkastelemista, jotta 
niitä voidaan käyttää pohjana 
lainsäädännön tuleville uudistuksille;

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; pitää 
tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, jotka eivät 
varsinaisesti ole mainoksia mutta jotka 
voivat hämmentää kuluttajia ja joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja pyrkii 
samalla siihen, että lapsille ja nuorille 
tarkoitettujen ohjelmien aikana ei esitettäisi 
ollenkaan mainoksia; suosittelee aiheeseen 
liittyvien, tietyissä valtioissa sovellettavien 
hyvien käytäntöjen tarkastelemista, jotta 
niitä voidaan käyttää pohjana 
lainsäädännön tuleville uudistuksille;

Or. es
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Tarkistus 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon, että mainospalojen ja 
teleostosesitysten osuus televisiossa saa 
olla enintään 12 minuuttia tunnissa; pitää 
tärkeänä, että valvotaan sellaisia 
kaupallisen viestinnän muotoja, joilla 
kyseinen rajoitus yritetään kiertää, ja pyrkii 
samalla siihen, että lapsille ja nuorille 
tarkoitettujen ohjelmien aikana ei esitettäisi 
ollenkaan mainoksia; suosittelee aiheeseen 
liittyvien, tietyissä valtioissa sovellettavien 
hyvien käytäntöjen tarkastelemista, jotta 
niitä voidaan käyttää pohjana 
lainsäädännön tuleville uudistuksille;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon)

Or. fr

Tarkistus 14
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että teknisen kehityksen 
vuoksi erot lineaaristen ja ei-lineaaristen 
palvelujen välillä ovat yhä epäselvempiä, 
ja vaatii siksi toimenpiteitä nykyisen 
lainsäädännön päivittämiseksi;

Or. es

Tarkistus 15
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
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5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että kanavien ja 
audiovisuaalisten palvelujen tarjonta on 
lisääntynyt huomattavasti; korostaa, että 
todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden 
aikaansaamiseksi Euroopassa on 
ryhdyttävä lisätoimiin, joilla parannetaan 
kansalaisten ja kuluttajien 
medialukutaitoa;

Or. en

Tarkistus 16
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että alustan käsitettä ei 
ole määritelty ja katsoo tämän vuoksi, että 
oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
huolehdittava siitä, että direktiivin 
soveltamisala laajennetaan alustojen 
toimittajiin, sisällöntarjoajiin ja muihin 
kyseessä olevan direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien tiedotusvälineiden 
palveluntarjoajiin;

6. ottaa huomioon, että alustan käsitettä ei 
ole määritelty ja katsoo tämän vuoksi, että 
oikeusvarmuuden takaamiseksi on
mahdollisesti huolehdittava siitä, että 
direktiivin soveltamisala laajennetaan 
alustojen toimittajiin ja muihin kyseessä 
olevan direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien tiedotusvälineiden 
palveluntarjoajiin;

Or. de

Tarkistus 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että alustan käsitettä ei 6. muistuttaa direktiivin 2010/13/EU 
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ole määritelty ja katsoo tämän vuoksi, että 
oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
huolehdittava siitä, että direktiivin 
soveltamisala laajennetaan alustojen 
toimittajiin, sisällöntarjoajiin ja muihin 
kyseessä olevan direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
tiedotusvälineiden palveluntarjoajiin;

johdanto-osan 24 kappaleessa 
hyväksytystä näkökulmasta, jonka 
mukaan ohjelman käsitettä tulkitaan 
dynaamisesti ottamalla huomioon
televisiolähetystoiminnassa tapahtuva 
kehitys, jotta vältetään vapaata 
liikkuvuutta ja kilpailua koskevat erot ja 
vastataan yleisön odotuksiin sääntelyn 
mukaisesta suojasta;

Or. fr

Tarkistus 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tukee direktiivissä 2010/13/EU 
esitettyä kehotusta ottaa käyttöön 4 
artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja itse-
ja/tai yhteissääntelyjärjestelmiä;

Or. fr

Tarkistus 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. ottaa huomioon audiovisuaalisten 
mediapalvelujen ja asiaankuuluvien 
laitteiden käytön ja kulutuksen helppouteen 
liittyvät oikeudet; pitää tarpeellisena
käsitteen "televisiopalvelu" tarkentamista 
sekä televisiopalvelun täydellisen ja 
tasapuolisen esteettömyyden 
varmistamista;

7. ottaa huomioon audiovisuaalisten 
mediapalvelujen ja asiaankuuluvien 
laitteiden käytön ja kulutuksen helppouteen 
liittyvät seikat; pitää tarpeellisena
käsitteiden "televisiopalvelu" ja 
"ohjelma" tarkentamista, jotta 
varmistetaan televisiopalvelun täydellinen 
ja tasapuolinen esteettömyys sekä
oikeudenmukaiset pelisäännöt 
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sisämarkkinoiden ohjelmien tuottajille;

Or. fr

Tarkistus 20
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kannattaa voimakkaasti, että katselu-
ja jakelutottumuksien kehittymistä 
tarkastellaan teknologisesti neutraalisti, 
jotta lisätään kuluttajien laajentunutta 
valinnanvaraa; kehottaa tämän osalta 
arvioimaan perusteellisesti markkinoiden 
ja sääntelykehyksen nykytilannetta;

Or. en

Tarkistus 21
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että uudet tekniset 
keksinnöt kuten eri sisältö(palvelu)jen 
yhdistyminen Connected TV -alustalla 
voivat johtaa kilpailun vääristymiseen 
sellaisten lineaaristen ja ei-lineaaristen 
palvelujen välillä, joilla on hyvin erilaiset 
sääntelyvaatimukset; kehottaa komissiota 
siksi selvittämään, pitääkö direktiivejä 
2010/13/EU ja 2000/31/EY tarkistella 
uudestaan tältä osin.

Or. de


